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Tanging Panginoon lamang
ang Paglilingkuran

(Pambungad na Panalangin)

I. ANG TATLONG PAGBASA
UNANG PAGBASA (Jos 24:1-2a,15-17,18b)
1
NOONG mga araw na iyon, tinipon ni
Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos,
tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom,
ang mga pinuno, at mga taga-pangasiwa sa
Israel, at sila’y humarap sa Panginoon. 2Sinabi
niya: 15“Kung ayaw ninyong maglingkod sa
Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo
maglilingkod: sa diyus-diyusang sinamba ng
inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga
diyus-diyusan ng mga Amorreo, na sinasamba
dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit
ako at ang aking angkan ay sa Panginoon
lamang maglilingkod.”
16
Sumagot ang bayan: “Wala kaming balak
na talikuran ang Panginoon at maglingkod
sa mga diyus-diyusan. 17Ang Panginoon, na
ating Diyos ang siyang humango sa atin sa
pagkaalipin sa Egipto. 18Nasaksihan din namin
ang mga kababalaghang ginawa niya upang

tayo’y maingatan saan man tayo mapadako at
mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan.
Kaya’t kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos.”
Tema: Paglilingkod sa Panginoon
PAGNINILAY
Paminsan-minsan maganda ring bigyan ng
pansin ang Diyos na ating sinasamba?
Ito ba ang tunay na Diyos o diyus-diyusan
lamang (idolo)?
Ang Diyos na ating sinasamba ay Siya na
gumagalaw para sa atin- ang Diyos na kasama
natin sa ating paglalakbay sa ating kasaysayan.
Natatanto ba natin ang Diyos na ito?
Binigyan ng panahon magpasya ang mga
Israelita:
- paglilingkuran ang Diyos ng kasaysayan
o ang mga diyos ng kanilang mga ninuno sa
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kabilang parte ng Ilog (mga idolo).
- Hindi natin dapat paglilingkuran ang mga
diyos na madaling ma“uto”.
-Paglilingkuran natin ang Diyos na hindi
nasisiyahan sa pagkaalipin ng iba, at kasama
natin sa ating kasaysayan.

SALMONG TUGUNAN (Slm 33)
MAGSUMIKAP TAYONG KAMTIN
ANG PANGINOONG BUTIHIN.
IKALAWANG PAGBASA (Ef 5:21-32)
Sa Asawang Babae

MGA KAPATID, pasakop kayo sa isa’t
isa tanda ng inyong paggalang kay Kristo.
22
Mga babae, pasakop kayo sa inyu-inyong
asawa tulad ng pagpapasakop (hypotassomenoi,
sumunod, pasakop) ninyo sa Panginoon.
23
Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang
asawa, 24tulad ni Kristo na siyang ulo ng
simbahan, na kanyang katawan, at siyang
Tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop
ni Kristo ang simbahan, gayon din naman, ang
mga babae’y dapat pasakop nang lubusan sa
kani-kanilang asawa.
21

Sa Asawang Lalaki

Mga lalaki, ibigin (agapate, mahalin
mo) ninyo ang inyu-inyong asawa, gaya ng
pag-ibig ni Kristo sa simbahan. 26Inihandog
niya ang kanyang buhay para rito, upang ang
simbaha’y italaga ng Diyos matapos linisin sa
pamamagitan ng tubig at ng salita. 27Ginawa
niya ito upang maiharap sa kanyang sarili
ang simbahan, marilag, banal, walang batik
at walang anumang dungis o kulubot. 28Dapat
mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa
tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking
nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal
sa kanyang sarili. 29Walang taong namumuhi sa
sarili niyang katawan, bagkus ito’y pinakakain
at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa
25

simbahan. 30Tayo’y mga bahagi ng kanyang
katawan. 31“Dahil dito, iiwan ng lalaki ang
kanyang ama’t ina at magsasama sila ng
kanyang asawa; at sila’y magiging isa.”
32
Isang dakilang katotohanan ang inihahayag
nito—ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan
ang tinutukoy ko.
Tema: Pagsunod
PAGPAPALIWANAG
• Ang konteksto: ang teksto ay bahagi ng IkaIV na parte ng sulat (4:25-6:20, NAB)
• Ang pamagat ay Pang-araw-araw na Alitun
tunin ng Mabuting Asal, Isang Pagpapahayag
ng Pagkakaisa.
• May dalawang bahagi ang teksto:
-Bb. 21-24. Napabilang ang mga babae sa
kanilang asawa.
-Bb. 25-32. Pagmamahal ng mga lalaki sa
kanilang mga asawa.
• Ngayon, tungkol sa pagsunod.
- Bakit pagsunod? Sa panahon ngayon, hindi
ito magandang pakinggan lalo na sa usapin
ng karapatan at dignidad ng mga kababaihan.
Patriarkal ang tekstong ito ( at iba pang mga
teksto sa bibliya) ayon sa mga feminista,
kaya hindi ito nakatutulong sa mga babae
kundi pinapatuloy ang kanilang pagkaalipin
o dahas na umiiral.
• Kailangang ipaliwanag gg maingat ng Pari/
Pastor ng simbahan, at hindi iparating ang
pananaw na nagpapa-iral ng machismo o
patriarkal na sistema.
• Wala sa teksto na nagsasabi na ang mga babae
(asawa) ay aalipinin.
• Ang pananalita ay mahirap maintindihan, lalo
na sa katagang (pagsunod). Ngunit maari
itong ipaliwanag.
• Sa b. 21 pa lamang, ang pambungad,
ipinapakita na ang pagsunod ay para sa
kapwa mag-asawa. Ngunit ang may-akda ay
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hindi gumamit ng mismong turo para sa mga
asawang lalaki. Sa halip, sinabi niya sa mga
asawang lalaki, “Ibigin ninyo ang inyong
mga asawang babae…”
• Akma lang ito sa motibo o sa paghahalintulad
na inilahad ng may-akda.
• Dapat, hindi tayo nagrereklamo kapag
sinusundan natin ang pamamaraan ni Kristo
sa kanyang pakikitungo sa atin at sa kanyang
Simbahan.
PAGNINILAY
Nais tugunan ng may-akda ang problema
ng pakikipag-ugnayan sa pamilya: mag-asawa
at mga anak. Ang ating Pagbasa ay nakatuon
lang sa mag-asawa.
Ang modelo ng ugnayan ay ang kay
Kristo sa kanyang Simbahan.
Ginagawang banal at nililinis ni Kristo na
Mesiyas (b.23) ang kanyang simbahan (b.25),
iniibig (b. 28), pinapalago, pinapahalagahan
(b.29) ang kanyang simbahan (tayo).
Ang salitang pagsunod sa ating teksto ay
kailangang iintindihin sa eksenang ito.
Pwedeng gumamit ang may-akda ng
ibang terminolohiya, ngunit wala tayong
kapangyarihan na baguhin o magbibigay ng
mungkahi na katanggap-tanggap para sa ating
panahon dahil naisulat na ito noon.
Ang mahalaga ay ang paano tayo
nakikipag-ugnayan. Ito ba ay nagmamahalan,
nagpapahalaga, nagpapalago, atbp.?
Ang isang mahalaga rin ay paano pumasok
sa eksena si Kristo sa ating pag-uugnayan.
Siya ba ay ating inspirasyon?
Ang umibig at magpapalago, atbp.,
kailangang “ maglaan ng buhay” (b.25).

alagad ni Hesus ang nagsabi, “Mabigat na
pananalita ito; sino ang makatatanggap nito?”
Nagpahayag/Inuulit ni Hesus

Alam ni Hesus na nagbubulung-bulungan
ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya’t
sinabi niya, “Dahil ba rito’y tatalikuran na
ninyo ako? 62Gaano pa kaya kung makita
ninyong umaakyat ang Anak ng Tao sa dati
niyang kinaroroonan? 63Ang Espiritu ang
nagbibigay-buhay; hindi ito magagawa ng
laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay
Espiritu at buhay.
61

Hindi makapaniwala ang mga Tagapagsunod

Ngunit may ilan sa inyong hindi
nananalig sa akin.”
64

Inuulit ni Hesus

Sapagkat talastas ni Hesus buhat pa noong
una kung sinu-sino ang hindi nananalig sa
kanya, at kung sino ang magkakanulo sa kanya.
65
Idinugtong pa niya, “Iyan ang dahilan kaya
ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin
malibang loobin ito ng Ama.”
Hindi makapaniwala ang mga Tagapagsunod

Mula noo’y marami sa kanyang mga
alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa
kanya.
66

Sabi ni Hesus sa Labingdalawa

Kaya’t tinanong ni Hesus ang
Labindalawa, “Ibig din ba ninyong umalis?”
67

Naniniwala ang mga Apostoles

Sumagot si Simon Pedro, “Panginoon,
kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang
mga salitang nagbibigay ng buhay na walang
hanggan. Naniniwala kami at ngayo’y natitiyak
naming kayo ang Banal ng Diyos.”
Tema: Maniwala o Hindi Maniwala kay
Hesus
68

PAGNINILAY
Dahil sa ating pananampalataya, kaisa tayo
60
NOONG panahong iyon, marami sa mga kay Kristo.

MABUTING BALITA (Jn 6:60-69)

Hindi makapaniwala ang mga Tagapagsunod
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Sa pamamagitan ng pananampalataya,
natatanggap natin ang kanyang mga salita, kahit
mahirap minsan intindihin (matalinghanga).
Hindi tayo mananatili kay Kristo kung
napako tayo sa mga luma nating mga
paniniwala at pamimilosopo, sinisikap na
bigyang paliwanag ang lahat. Higit pa sa pagiisip natin ang pananampalataya, ngunit ito ay
nakabatay sa mabuting pag-iisip.
Ang pananampalataya ay kaloob ng Ama
(b. 65).
Nangangahulugang kailangan ang
pananampalataya ng pagsunod kay Hesus,
kahit mayroon tayong pag-agam-agam at
alitan.
Alalahanin ng isang Kristiyano na kung
inilalako niya ang kanyang mga paniniwala,
hindi lahat ay tatanggap nito. Konti lang ang
bukas sa kanya.
Sa ating misyon, huwag tayong
mapaghinaan ng loob kung konti lang ang
making sa atin.

II. PAG-UUGNAY
Sa Unang Pagbasa matunghayan
ang taimtim na pangako ng mga Israelita
kay YHWH (Paglilingkuran naming ang
Panginoon).
PAMBUNGAD NA PANALANGIN

Kristo, aming Panginoon, Ikaw ang
Daan, ang Katotohanan at ang Buhay. Itulot mong
makamit namin ang Iyong dakilang pag-ibig sa
pamamagitan ng iyong Apostol na si San Pablo at
ng Simbahang Katolika. Ipadala Mo sa amin ang
Iyong Banal na Espiritu upang maalaala namin
ang lahat na Iyong mga ipinangangaral.
Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa
Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at
magpakailanman

Sa Ikalawang Pagbasa isinasaad ang
pagsunod sa isa’t isa at kay Hesus.
Ang Mabuting Balita ay nagpapahiwatig ng
paniniwala o walang paniniwala (pagtanggap
o pagtanggi) sa mga salita at paniniwala ni
Hesus.

III. SALAMIN NG BUHAY
1. Ang kultura ng materialismo at sekularismo
ay dahan-dahan na sumisira ng mga pundasyon
ng ating lipunan. Anu-ano sa palagay mo ang
mga dahilan na nangyayari ito?
2.Anu-ano pa ba ang mga balangkas ng ating
lipunan na lalong nagpapababa ng dignidad ng
mga Pilipino?
-Pagpapaliwanag: Fr. Cielo Almazan, OFM
Isinalin ni Br. Hansel Mapayo, SSP
(Pangwakas na Panalangin)

PANGWAKAS NA PANALANGIN
O Hesus na Dakilang Guro, ikaw
ang Salita ng Buhay na walang hanggan.
Sumasampalataya kami sa Iyo Panginoon at
Katotohanan. Palaguin Mo nawa ang aming
pananampalataya. Iniibig ka namin, Panginoon
at Daan, nang buo naming lakas dahil iniutos
mo sa aming sundin ang Iyong mga Kautusan
nang walang pasubali. Nananalangin kami sa
Iyo, O Panginoon at Buhay, sinasamba Ka namin,
pinupuri Ka namin, at pinapasalamatan dahil sa
kaloob mong Banal na Kasulatan. Kasama si
Maria, maaalala sana namin at mapangalagaan
ang Iyong mga Salita sa aming kaisipan at
mapagnilay-nilayan ang mga ito sa aming puso.
Panginoong Hesus, ang Daan, ang
Katotohanan, at ang Buhay, maawa Ka sa amin.
Luwalhati...
(mula sa Prayers of the Pauline
Family)

